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Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 
Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

De Klok en Young de Wolden organiseren 
mega teenage party pubquiz
Vrijdagavond 29 mei organiseert uitgaanscentrum De 
Klok in samenwerking met Young de Wolden dé Mega 
Teenage Party Pubquiz voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Daar waar De Klok voor corona-tijd 1 keer per maand 
het toneel was voor de Mega Teenage Party is dit 
momenteel helaas niet mogelijk. Om deze doelgroep 
toch een leuke avond te bezorgen wordt er nu een 
pubquiz georganiseerd. Niet zomaar een pubquiz, 
maar één speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar:)

Hoe werkt het?
Vrijdagavond 29 mei wordt de quiz live gestreamd via 
de Instagramaccounts van De Klok en Young de Wol-
den. De quiz wordt georganiseerd vanuit Kahoot. Voor 
de meeste jongeren een bekende tool om quizjes mee 
te spelen. Tijdens deze livestream ontvang je een zoge-
naamde pin waarmee je kan inloggen op de site www.
kahoot.it en daarmee neem je automatisch deel aan 
de quiz. Let op. Je hebt dus een telefoon/tablet nodig 
om de livestream te kunnen volgen en dan nog 1 om 
de antwoorden op in te vullen. Deelnemen kan alleen 
of per team. Als je als team deelneemt hoef je maar 
een keer aan te melden bij Kahoot met je teamnaam. 
Opgeven hoeft niet. Naast eeuwige roem kun je een 
mooie beker winnen plus een leuk verrassingspakket 
samengesteld vanuit een aantal lokale winkels.

Nieuws van Blijdenstein
Door de versoepeling van de corona maatregelen is 
het vanaf 1 juni weer toegestaan om kerkdiensten 
te houden. Op Blijdenstein wordt op 7 juni weer 
een “normale” kerkdienst gehouden. De diensten 
zullen voldoen aan de RIVM eisen. Hiervoor heeft de 
kerkenraad een protocol opgesteld om er zeker van 
te zijn, dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. 
Het weer opstarten van kerkdiensten is een logisch 
vervolg op de activiteiten die in april en mei op Blij-
denstein zijn georganiseerd. De eerste activiteit was 
om op een aantal woensdagavonden de (nood) klok 
te luiden, zoals op vele plaatsen in Nederland ge-
beurde. Deze activiteit werd door een aantal inwo-
ners van Ruinerwold bijgewoond. Vanuit deze groep 
kwam het verzoek om de kerk op woensdagavond 
en zondagmorgen een uur open te stellen voor 
mensen die een moment van stilte zoeken en naar 
muziek willen luisteren en om elkaar te ontmoeten. 
Vervolgens is dit verder uitgebouwd met een korte 
overdenking van Tetsje Zijlstra en bijdragen van 
gemeenteleden, natuurlijk binnen de regels van het 
RIVM. Deze bijeenkomsten worden geplaatst op de 
facebooksite van de Hervormde gemeente Ruiner-
wold 

Met ingang van 7 juni worden de zondagmorgen-
bijeenkomsten weer “gewone” kerkdiensten waar 
maximaal 30 personen bij aanwezig mogen zijn en 
waar de 1,5 meter afstand geregeld is.

Bedankt
Hartelijk dank voor de belangstelling en de vele 
kaartjes die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 
en Zonnekamp mocht ontvangen. 
Ik ben nu weer terug in `t Vonder.
 
Hartelijke groeten. F.Jongman-Vlot  



ACTIVITEITEN AGENDA

Nu alle activiteiten in het kader van het coronavi-
rus vervallen tot 1 september, is er geen activitei-
tenagenda.

Hewi Verhuur voorziet 
kunstgrasveld VVR van 
scorebord!

Herold en Willeke Pou-
wels van Hewi verhuur 
hebben het scorebord op 
het nieuwe kunstgrasveld 
gesponsord. V.V. Ruinerwold 
bedankt Hewi verhuur voor 
deze aanwinst!

Met Hewi Verhuur sta je altijd 
1-0 voor. Hopelijk zal dat ko-
mend seizoen ook vaak het ge-
val zijn op het kunstgrasveld.

Kleurige veugel
Op zuuk naor kleur en vleugels
vieren wij op afstaand feest
zien regenboog- en aandre veugels

Op zuuk naor kleur en vleugels
in control vieren wij de teugels
mit een creatieve geest

Op zuuk naor kleur en vleugels
vieren wij het Pinksterfeest

© Gerdina, www.gerdina.nl

Het kleine venster van 
wederzijds begrip
“Begrijp jij het” zei hij met stemverheffing. Verwonderd 
keek ik hem aan. “Wat bedoel je” antwoordde ik. Dat 
hij zo vroom kan praten. Als druppels van een hoest-
bui, vliegen de woorden uit zijn mond. Iedereen heeft 
een hekel aan hem. Let niet op zijn woorden, zie hoe 
hij in het leven staat. Hier heeft hij inmiddels zijn derde 
scharrel. Hij heeft jaren in het buitenland gewoond. In 
die tijd heeft hij heel veel harten gebroken. Pas op.
In mijn geest tekent zich het beeld van een oprijzende 
zon. Een beetje verlegen verschijnt een opkomende 
stip. Langzaam, maar zeker wordt de stip groter en 
groter. De stip wordt een zon, die warmte geeft. De 
warmte volgt in sterkte de loop van de zon. De warmte 
is voelbaar tot de laatste uren van de heldere dag. 
Druppels van zweet maken mijn binnenste week en 
zacht. Ik denk aan mijn eigen leven, mijn zoeken naar 
liefde en vertrouwen. Mijn vriend weet dat niet. Ik heb 
er met hem nooit over gesproken. Wij hebben het altijd 

over mooie dingen, over zaken, die het leven boeiend 
maken. Ik ben dan ook verbaasd, dat hij zo  plotseling 
en fel afgeeft op zijn buurman. Zo ken ik hem niet. Van-
waar die stemverheffing? Hoe is zijn eigen leven?
Zijn leven  ken ik niet. Wij kunnen goed met elkaar 
opschieten. Meestal zijn het zakelijke dingen, waar 
wij over spreken. Een gesprek over mijn eigen leven 
heb ik met hem nooit gehad. Hij niet met mij en ik 
niet met hem. Zou mijn vriend ook zo over mij kunnen 
spreken, vraag ik mij ineens af. Heeft hij daar reden 
voor? Wat zou het fijn geweest als hij zich in die ander, 
waar hij over sprak, had kunnen verplaatsen. Wie een 
ander gaat peilen en  plaatsen, moet toch zichzelf ook 
kunnen peilen en plaatsen. Dat geeft opening. Zo is 
het toch? Ik denk aan de zon, die stijgt en daalt, die 
ondergaat en opening  geeft voor de maan, die komen 
gaat. Een vuurgloed, die hitte heeft,  een maanglans, 
die verkoeling geeft. Zon en maan wisselen elkaar af. Is 
dat geen teken van  verstaan?
Ik begrijp het niet, zei hij. Ik ook niet, maar ik zei het 
niet. Achteraf denk ik: had ik het maar gezegd. Mis-
schien was er dan tussen hem en mij een klein nieuw 
venstertje ontstaan en hadden  we meer begrip voor 
elkaar gekregen. Een venstertje van wederzijds begrip. 
Een levensvisie samen met de buurman! S.G.
Het opschrift is een zin uit de roman ‘De Parijzenaar 
van Isabella Hammad’.  Boek geeft achtergrondinfor-
matie over de Palestijnse kwestie uit de 20ste eeuw.



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘
Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 31 mei 2020
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. T. Wendt, 15.30 uur ds. J. v Tuil
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
 tot eind mei geen diensten op Blijdenstein.
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur ds.J.W. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
9.30 uur ds. L. van ‘t Foort

Kerkdiensten  6 juni 2020
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.00 uur t Vonder

Kerkdiensten 7 juni 2020
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
9.30 uur  ds.J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. E. Meijer, 15.30 uur ds. J.H. Dunnewind
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur Tetsje Zijlstra
 
Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange 
wordt op de komende zondagen de kerkdienst online 
uitgezonden. Vanaf 9.30 uur De kerkdiensten kunnen 
online worden beluisterd via www.kerkomroep.nl  
of zijn te bekijken via Youtube, via de link:  
 https://tinyurl.com/uuqvsev

Hesselterweg 37 tel: 0522 - 48 21 97
7961 NH Ruinerwold www.garageburgwal.nl

Echtscheiding?
Met onze bemiddeling
kiest u voor een
gezamenlijke oplossing!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Zuidwolde
www.lexisnotarissen.nl

mr J.A.H. Bruggemann
notaris/mediator



Wat doet je bedrijf precies?
Wij doen in de verkoop en reparatie van het zogenaamde 
Bruin en Witgoed, dus alles op het gebied van wasmachi-
nes, drogers, keukeninbouwapparatuur, tv, audio, klein 
huishoudelijke apparaten, enz. Daarnaast onderscheiden 
wij ons door een hoog service gehalte te bieden. Onze 
reparatiedienst bestaat uit 3 fulltime monteurs die ook voor 
diverse grote merken kunnen en mogen repareren.

Hoe lang bestaat het bedrijf inmiddels? 
Ons bedrijf bestaat inmiddels 37 jaar in de huidige vorm, het 
bedrijf Hagedoorn bestaat al vanaf eind 1800. Toen werden 
er door de gebroeders Hagedoorn kolen verkocht die nog per 
trein in Meppel aankwamen. Deze werden vervolgens in Mep-
pel en omgeving uitgevent. Met de komst van aardgas werd 
er gezocht naar een alternatief, en werd er gestart met de ver-
koop van gaskachels en diverse installatiewerkzaamheden. 
Toen er een trailer vol met wasmachines uit Italië goedkoop 
op de kop kon worden getikt, was daarmee uiteindelijk de 
grondslag gelegd voor het bedrijf zoals het nu bestaat.

Hoeveel mensen werken er in het bedrijf en wat 
is jouw functie? 
Op dit moment werken we met 9 mensen binnen ons be-
drijf. In 2013 heb ik het bedrijf samen met mijn compagnon 
Erwin Troost overgenomen van Jan en Liesbeth Hagedoorn.

Vertel eens iets over jezelf. 
Ik ben geboren in Berghuizen en na diverse verhuizingen 
binnen en buiten Ruinerwold uiteindelijk terecht gekomen 
aan Dijkhuizen in de voormalige bakkerij van Henk Buld. 
Hier woon ik inmiddels al weer twee en half jaar met veel 
plezier samen met mijn vrouw Reina en dochters Demi en 
Lisa. Ik mag graag een potje voetballen met het 35+ team 
van VVR en probeer 1 keer in de week hard te lopen.

Wat vind je het leukste aan je werk? 
De diversiteit van de werkzaamheden. Naast een stuk ad-
ministratie en verkoop in de winkel doe ik ook de opnames 
voor vervanging van inbouw keukenapparatuur en grotere 
projecten. Daarnaast ondersteun ik onze monteurs in de 
buitendienst.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? 
Hier heb ik lang over na moeten denken, maar dan denk ik 
toch die Miele wasmachine van 100 kilo + die drie trappen 
omhoog moet!

Hoe lang ben je al lid van Ruinerwold Onder-
neemt en waarom ben je lid geworden? 
Ik ben in 2014 lid geworden, met name om elkaar te versterken 
als ondernemers. Er zit enorm veel kennis binnen deze club 
waar je je voordeel mee kan doen. Daarnaast is het ook nog 
eens een heel gezellige en diverse groep mensen bij elkaar.

geeft de pen door aan:
Bedrijf: Hagedoorn Electroworld
Naam: Gerko Kwant

Wat vind je positief aan Ruinerwold Onderneemt? 
De samenwerking tussen de verschillende ondernemers. 
Wij hebben inmiddels al met diverse ondernemers wat 
projecten kunnen doen.

Is er iets wat je mist of beter kan binnen Ruiner-
wold Onderneemt?
Nee, lekker zo doorgaan.

Wat vind je van het dorp Ruinerwold? 
Ruinerwold is natuurlijk een fantastisch mooi en gezellig 
dorp met een groot saamhorigheid gevoel. Dit kon je goed 
zien met de online Spekbraanders quiz waar meer dan 100 
teams uit het dorp aan mee hebben gedaan. Ik hoop dat we 
dit dorpsgevoel aan de jeugd mee kunnen geven.

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? 
Ik ben er van overtuigd dat er binnen onze branche nog vele 
kansen liggen. Een hoog servicegehalte en een winkel waar 
je terecht kan voor een goed stuk advies blijft naast onze 
webshop erg belangrijk. Wij zien de toekomst met vertrou-
wen tegemoet.

Heb je nog een leuke anekdote?
Enige jaren geleden had een klant van ons een busje gas 
waarmee je een aansteker vult in de deur van de koelkast 
gezet. Bij het dichtdoen van de koelkast is de dop in de knel 
gekomen waardoor de koelkast langzaam vol is gelopen 
met gas. Toen de koelkast later die dag werd open gedaan 
was het vonkje van de deurschakelaar voldoende om de 
deur met een explosie 6 meter de kamer in te slingeren. 
Gelukkig is onze klant met de schrik vrijgekomen.

Wil je zelf nog iets toevoegen? 
Ik wil nog even benadrukken dat we blij zijn met de grote 
groep klanten die wij hier in het dorp hebben en hoop dat 
we hier nog jaren onze diensten en service aan kunnen en 
mogen bieden. 



Het lekkerste brood van

Steenbergen 
De Echte Bakker

Koetsier & Medewerkers Ruinerwold
Havelterweg 3 • 7961 BC • Ruinerwold

0522-239111 • Koetsier.ruinerwold@coop.nl

Elke dag vers voor u gebakken!
Puur van Drentse bodem

Dubbel Drents wil de weg tussen voedsel en consument 
zo kort mogelijk te houden. Lokale bakkers bakken brood 
van granen die hier verbouwd en in de buurt gemalen 
worden. Telers uit de regio leveren asperges van Drentse 
zandgrond. En brouwers maken met lokale ingrediënten 
de lekkerste streekbieren.

Proef het verschil bij Coop Koetsier!

F DE LEKKERSTE VAN DE REGIO F

ASPERGES ASPERGES ASPERGES 
UIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHEUIT DRENTHE
VAN ASPERGEBOERDERIJ HOORNVAN ASPERGEBOERDERIJ HOORN

TRIPEL BIER
Gebrouwen in

Drenthe

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Uw partner voor:

Eekhorstweg 31d
7942 KC Meppel

info@interwijs.nl
www.interwijs.nl

Websites
Webshops

Online marketing

Domeinnamen
Webhosting

www.optwold.nl wordt gehost door Interwijs B.V.



Glasvezel De Wolden 
naar RENDO Fiber, 
bewoners profiteren
Onlangs zijn de aandelen van stichting Glasvezel De 
Wolden overgedragen aan RENDO Fiber.
Wethouder Gerrie Hempen en directeur van RENDO 
Eddy Veenstra noemen de overdracht “een nieuw 
begin dat veel mogelijkheden biedt, ook voor de in-
woners van de gemeente. Zij kunnen nu een ruimer 
aanbod aan providers en diensten verwachten.” 
Wethouder Hempen benadrukt de voordelen van 
het netwerk nogmaals. “We zijn blij dat we destijds 
al hebben besloten om glasvezel aan te leggen. 
Juist in deze corona-crisis, waarin we veel vra-
gen van het internet, hebben we daar profijt van”. 
RENDO Fiber en gemeente De Wolden zijn nu de 
enige aandeelhouders van Glasvezel De Wolden bv. 
Beiden waren al vanaf het begin financieel betrok-
ken bij het glasvezelproject.

De Stichting Glasvezel De Wolden houdt aan deze 
aandelenoverdracht een geldbedrag over dat 
besteed zal worden aan gebruik en toepassingsmo-
gelijkheden van het glasvezelnetwerk in De Wolden. 
Hiervoor zullen dorps- en belangenverenigingen 
in de Wolden worden benaderd om ideeën aan te 
dragen.

De nieuwe directeur van Glasvezel De Wolden bv, 
Bert Meijerink, heeft zich inmiddels ingewerkt en 
kondigt nieuwe ontwikkelingen aan. “De abon-
nees in De Wolden hebben inmiddels een brief met 
een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek 
ontvangen. Bovendien zullen er zeer binnenkort 
nieuwe providers toetreden tot het netwerk van 
Glasvezel De Wolden. Er komen twee dienstenaan-
bieders bij van Delta Fiber Netwerk, een Nederlands 
telecombedrijf met netwerken in heel Nederland. 
De pakketkeuze wordt daarmee ruimer. Veel men-
sen gaven in een vorig tevredenheidsonderzoek aan 
een pakket met mobiele telefonie te missen en dat 
zit er nu ook bij. Bovendien zorgt de samenwerking 
tussen Delta Fiber Netwerk en RENDO Fiber ervoor 
dat de inwoners van De Wolden nu een bijzonder 
aantrekkelijk aanbod krijgen”, besluit Meijerink 
tevreden. 

Buurtwerkers in De 
Wolden gaan de straat op
Nu de maatregelen vanwege de coronacrisis in een 
volgende fase zijn gekomen, vindt Welzijn De Wolden 
het belangrijk om zich  letterlijk te laten zien en zo 
in gesprek te blijven met inwoners. In de afgelopen 
zeven weken gebeurde dat via een speciaal bel team 
dat ouderen in de gemeente belt. Ook konden in-
woners telefonisch of per e-mail vragen kwijt of juist 
hulp aanbieden. Vanaf deze week gaan buurtwerkers 
in de dorpen van De Wolden ook de straat weer op.
De medewerkers van Welzijn De Wolden gaan in 
duo’s, lopend of op de fiets, door de dorpen. Buurt-
werker Berber Jansen legt uit: ‘’We gaan graag 
het gesprek aan met inwoners. Om te weten hoe 
het met ze gaat, wat er leeft en wat er nodig is om 
het vol te houden in deze crisis. Maar ook los van 
corona vinden wij het belangrijk dat we aanspreek-
baar zijn. Niet iedereen klopt even makkelijk aan bij 
bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, budget-
coach of een mantelzorgconsulent. Terwijl dat juist 
altijd kan, ook als je niet zeker weet wat je nodig 
hebt. Wij kennen veel organisaties en buurtinitiatie-
ven en kunnen dus ook doorverwijzen.’’ 
De buurtwerkers zijn te herkennen aan de jas of het 
shirt met Welzijn De Wolden erop. ‘’Gewoon even een 
praatje maken zonder een hulpvraag is ook mogelijk, 
uiteraard alleen op minimaal 1,5 meter afstand.’’

Hulp via het Buurtteam
Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het 
Buurtteam. Zij spreken met inwoners die vragen of 
hulp nodig hebben, of mensen die anderen hulp 
willen bieden. Ze verzamelen alle initiatieven die in 
de gemeente tijdens de coronacrisis zijn ontstaan 
om aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande 
organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het 
boodschappen doen of tuinwerkzaamheden, of de 
behoefte aan regelmatig telefonisch contact.

Contact
Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerela-
teerd aan de coronacrisis, en ideeën of initiatieven 
om anderen te helpen, neem contact op met het 
Buurtteam via: tel. 0528-378686 of per mail  buurt-
team@dewolden.nl. Voor alle andere zorg- en hulp-
vragen, kan contact worden opgenomen met Wel-
zijn De Wolden, ook als zaken niet acuut zijn, maar 
wel lastig of verontrustend. Neem contact op via tel. 
0528-378686 of per mail info@welzijndewolden.nl.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Meer informatie  

www.lensenschilders.nl 
tel: 0522-26 26 44  

 info@lensenschilders.nl 

Hoog Rendement Glas 
Duurzaam en  

Energiebesparend 

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

 www.gerdahabes.nl      tel: 06 125 666 69 

Alleen een passend afscheid
 laat een goed gevoel achter.



Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Dat kan!
Van donderdag t/m zondag van 15:00 tot 21:00

Bestellen kan telefonisch via 0522-481979
Houd rekening met de coronamaatregelen.

Gelieve te betalen via pin/mobiel.
Kom zo kort mogelijk voor u bestelling naar het 

café.
Gelieve niet te eten/drinken in café als u 
afhaald, onze gasten reserveren, u komt 

uitsluitend eten afhalen.
Bij voorbaad dank en waar wacht je op?

Drents stoofvlees 14,90
Gestoofd rundvlees met Limburgse 

invloeden maar dan op de Drentse manier

Pannetje gamba 15,90
In knoflook en tapenade gegaarde

gepelde gamba’s

Spare ribs 18,90
Gemarineerde malse spare ribs (600g)

Kippendijtjes 15,40
Mals kippenvlees in een heerlijke marinade

Varkenshaas saté 14,90
Malse varkenshaas medaillons omhuld met 
krokante speklaag, satésaus & crumble ui

Ons café is gelukkig ook weer geopend vanaf 
donderdag t/m zondag van 15:00 tot 3:30! Wij 
zijn blij iedereen weer te kunnen ontvangen. 
Het enige waar u rekening mee moet hou-

den, is dat u ver plicht bent te reserveren als 
u binnen wilt plaatsnemen! Reserveren kan 

op www.dekastelein.nl . 
In uw reservering houden wij er 

rekening mee dat u voor maximaal  4 uur 
geserveerd en voor 4 personen 
maximaal. Bij voorbaad dank.

 Thuis Kasteleinen?

Menu’s

Welkom terug!

Al onze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen & salade


